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Texto a ser discutido no laboratório de 29 de setembro 
 
 
 
“Todas as perturbações patológicas da vida sexual devem ser consideradas, justificadamente, 
como inibições do desenvolvimento” (Freud, Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, p. 196). 
 
Caso clínico 
“Continua tudo igual, não tem nenhuma mudança, nenhuma novidade”. Com essas palavras, 
Mariano dá início à sessão analítica a cada encontro que se realiza entre nós. Tal repetição, parece 

ter o sentido de um cumprimento, uma explicação, um ritual, além de uma notável resistência em 
deixar brotar idéias e afetos para transpor em palavras a serem trazidas ali, naquele contexto de 
um espaço de fala só seu. O fato é que tais palavras parecem ser rapidamente ejaculadas, 
carregadas de uma tonalidade um tanto agressiva quando parecem ser dirigidas a uma impotência 
que seria do outro. 
Ainda que esteja em tratamento, em diferentes áreas, há mais de dez anos devido aos seus 
“problemas sexuais”, e, ainda que pareça buscar a resolução de seu sintoma numa fórmula 
mágica, de preferência condensada num phármacon, Mariano comparece às sessões de 
psicoterapia individual que lhe foram indicadas para as tais “conversas” que, a princípio, não 
entende como podem conduzir para alguma resolução de sua sintomática sexual. E é assim, 
então, que sempre chega: apresentando de forma nua e crua a impotência que, naquele instante 
fica indiscriminada entre ele e eu. É como se daquele jeito, dissesse: “então, doutora, eu estou 

aqui, estou vindo! Eu disse que comigo já tentaram de tudo e que não adiantou. E aí, daí, o que a 
senhora tem para me dizer?!” 
Depois desse “ataque” inicial, que me faz pensar na sua ejaculação precoce como uma agressão 
dirigida à mulher, um ponto e vírgula no discurso parecem colocar um espaço que se torna 
condição para outra fala. A busca por palavras que possam vir a representar essa experiência 
imediata, aquilo que Mariano condensa na primeira frase, abre o caminho para que comece a falar 
de si. O que tem acontecido, o que consegue pensar, como se sente em diferentes situações, o 
que faz lembrar sua infância, o início de sua vida sexual, são algumas linhas de associações 
percorridas. 
Na primeira sessão de retorno das férias conta que na noite do mesmo dia da nossa última sessão 
que antecedia a breve interrupção, teve uma briga com a esposa que lhe disse que “assim” não 

queria mais viver com ele, “como uma empregada”, e iria embora. Arrumou algumas roupas numa 
mala e partiu para casa de uma irmã que, segundo Mariano, “tem uma vida fácil, pois vive 
passeando, não trabalha, é sustentada pelo marido...”. Naquela briga, Mariano lhe disse “umas 
verdades”, que geralmente fica engolindo para não brigar. Toda vez que acaba dizendo aquilo que 
tem um conteúdo crítico ou de reprovação, acaba provocando um efeito de não aceitação no 
outro. Talvez porque quando consegue dizer o que pensa, o que sente, “sai meio assim de 
repente”, surpreendendo o outro na maneira rude e drástica. “Eu não consigo dizer não, aí quando 
eu digo, os outros estranham, brigam...”. “A culpa é minha, ter deixado as coisas chegar nesse 
ponto”. “Agora, todo mundo já se acostumou comigo assim”. Por outro lado, como dizer “sim” ao 
outro, quando nunca se diz “não”, pensei enquanto escutava suas palavras. 
Mariano conta que não se envolve com “as coisas de casa”, deixa para a esposa tanto os aspectos 
de sua administração, como os cuidados com as filhas e o neto. Não se envolve, não participa. 

“Elas é que decidem as coisas”. Casou-se para ter sossego, para não se preocupar mais com sua 
família de origem, da qual, após a morte do pai, assumiu todos os cuidados e responsabilidades, 
como filho mais velho. 
Curiosa escolha essa de se casar e não se envolver... Nas suas palavras, casou-se com uma 
“mulher que era para casar”, diferente de outras colegas de trabalho que eram mais safadas, 
“mulheres fáceis” com quem saía e se divertia. Com a esposa, namorou sem ter relações sexuais. 
A opção pelo casamento parece se originar mais a partir de um cansaço e um desgosto para com 
a família, com a mãe e os irmãos que sustentava, do que propriamente a partir de sua relação 
com a namorada. Empreender a construção de uma nova casa se apresenta como a saída para o 
insuportável de sustentar aquela que o pai deixara após sua morte, ainda que essa escolha não 
implique a devida apropriação das suas conquistas. Para isto é preciso muito trabalho. Não sem 
também apropriar-se da herança que lhe fora deixada. Mas, ampliando o olhar sobre essa idéia, 

poderia perguntar como efetuar tal apropriação, com tudo o que esta herança contém de sonhos, 
valores, ideais, mas também com os muitos filhos deixados, ainda crianças, bem como uma mãe 
sem pai, acrescentando a isto prováveis sofrimentos paternos jamais desvelados? 
Quando se casa, Mariano procura “ensinar” à esposa a não depender dele, pois se um dia ele 
também vier a faltar, “ela precisa saber se virar na vida”. Quando fala em “vir a faltar” refere-se à 
possibilidade de morrer, mas é um fato também que muitas vezes passa pela sua cabeça 
abandonar tudo, pois não acha justo manter um casamento em que não cumpre o papel de 



marido. “Tem hora que dá vontade de largar tudo”, enquanto a esposa ainda é jovem e pode 

refazer sua vida com outro homem. 
O tema do abandono parece perpassar sua vida em diferentes momentos, misturando-se o 
abandonador e o abandonado num mesmo sujeito. Assim, inicialmente, com relação aos 
tratamentos, Mariano parece sentir-se abandonado pelos médicos que lhe dizem que não tem 
nada, vão experimentando diferentes medicações, não pedem novos exames... As queixas que, 
entretanto, ali levanta, não são levadas a quem se destinam. Ele não fala nada na consulta, não 
pergunta nada, assim como o médico que, segundo ele, mal lhe dirige o olhar. Parece abandonar-
se ao abandono do outro, até que um dia resolve manifestar seu desgosto com relação ao 
tratamento médico e recebe uma indicação final: a prótese. Mariano apresenta disfunção erétil 
secundária à ejaculação precoce primária, segundo terminologia médica, ou seja, que sua 
ejaculação é precoce desde o início da sua prática sexual. 
Para o atendimento psicoterapêutico é feita uma solicitação do médico ao terapeuta de trabalhar 

tal indicação com o paciente para a decisão final: colocar ou não a prótese. O fato, entretanto, é 
que circula entre os médicos a hipótese de que se colocasse a prótese, ele continuaria com outros 
problemas sexuais, pois deslocaria o sintoma, já que se trata de um caso grave. 
Sem adentrar nas possíveis implicações da efetivação dessa indicação, prosseguindo na temática 
do abandono, faz-se importante retomar a história que Mariano conta de sua relação com o pai. 
Era o filho mais velho, aquele a quem o pai mais dava ouvidos, aliás, o único que conseguia trazê-
lo de volta do bar para casa, apenas porque ficava parado na porta do estabelecimento, 
esperando, cuidando, sem desistir da tarefa de conduzi-lo de volta à família. No caminho para 
casa, andavam juntos como amigos.  
Ainda era um menino, tinha lá seus oito anos de idade, quando recebeu de presente do pai “roupa 
de homem” – uma camisa, uma calça e um sapato –, definindo desde então seu modo de vestir, 
pois nunca mais usou “roupa curta, de menino, mostrando as pernas”. 

Fala de sua admiração e medo do pai. Lembra como achava grandes as suas mãos. Tornou-se um 
menino obediente e fazia de tudo para ter o reconhecimento daquele, procurando dedicar-se aos 
estudos que ele não teve e que se colocava como seu sonho: ter um dos filhos que pudesse cursar 
um nível superior, uma faculdade de engenharia de máquinas pesadas. 
O sonho paterno parecia dar sentido ao cotidiano de Mariano que imaginava o pai aposentado e 
ele convivendo no futuro, quando então poderia lhe oferecer uma vida tranqüila e poderiam juntos 
viajar e passear nos finais de semana. Assim se imaginava: engenheiro, trabalhador e parceiro do 
pai. No seu discurso não aparecia a figura de uma mulher, fosse ela mãe, esposa ou filha. Aliás, 
sobre a mãe reservava uma desconfiança: tinha a hipótese de não ser seu filho, mas sobre isso 
nada queria saber, apenas justificando que “não via nada de si nela”. 
Talvez por isso se agarrasse ao sonho paterno na busca de um sentido que pudesse atribuir 

significação a quem era Mariano. Mas eis que bruscamente foi afetado pela interrupção desse 
projeto, que parece ter sido aniquilado pela eclosão de uma catástrofe (ou a catástrofe).  
Foi depois de um final de semana feliz com a família que esta recebe a notícia de um acidente de 
trabalho do pai, o qual vem a falecer, retirando-se precocemente da vida de Mariano. A narrativa 
que constrói em torno desse acontecimento traz um tom melancólico, pois observa que a morte do 
pai conduz também à morte de seus desejos de realizar os ideais paternos, fazendo com que 
sentisse uma perda do sentido de sua existência. Ali, algo ficava paralisado. Na lembrança do fato 
a vivência de que algo dele mesmo ficava para trás, não por ter sido deixado ou por ter desistido, 
mas tendo a nítida impressão de que ali algo de si mesmo acabara naquele momento, no dia da 
morte do pai. Mais que um abandono, um vazio ganha espaço. 
Num primeiro tempo, Mariano que tinha 14 anos e era o filho mais velho, começa a trabalhar e 
cuida da família. Depois, desiste de estudar, para “deixar os irmãos estudarem”, sustentando-os 

financeiramente. Quando hoje, com quarenta e cinco anos, recorda desse fato e observa que seus 
irmãos não aproveitaram a oportunidade que tiveram, começa a rever as escolhas que fez. 
“Abrir mão de si”, daquilo que acreditava ser seu desejo, em detrimento da família de origem e, 
depois, em detrimento da família que constituiu como a esposa, as filhas e um neto, caracteriza 
sua posição ao longo da vida. Desse lugar sem-lugar, identificado neste espaço que se constituiu 
para dar vez e voz a sua história, as perturbações manifestas na sexualidade talvez possam 
encontrar algum ponto de ligação na deterioração do seu desejo. Depois de tanto esforço e 
sacrifício, investindo, primeiro, nos estudos para o pai, depois no trabalho para a família, e hoje 
nos tratamentos, sabe-se lá pra quem, não encontra o reconhecimento paterno, o retorno 
financeiro, nem tampouco a satisfação sexual. Percebe-se fracassado, enganado, e isto vem 
associado à idéia de ter feito tudo pelos outros. Percebe-se no fundo do mar, sem conseguir tocar 
a areia do chão, depois de ter nadado tanto. 

Da vítima impotente desponta rapidamente um sujeito culpado pelas “escolhas erradas”, cruel 
consigo mesmo, mas que, entretanto, sugere ter tido em suas mãos a decisão por diversos rumos 
seguidos. Com um discurso marcado por um tom melancólico, Mariano, a essa altura da vida, 
parece perder de vista o horizonte e, portanto, a perspectiva de vida. 
Atravessada pela lembrança de uma idéia que Ernst Bloch me suscitou a partir do livro “O princípio 
esperança”, de um sujeito que a certa altura da vida, angustiado com a passagem do tempo e 
com o que deixou de fazer, deslocando seu olhar do passado para o futuro e perguntando-se 



sobre o que pode fazer com o tempo que ele tem dali pra frente, percebo-me dirigindo para 

Mariano uma interrogação sobre o possível da vida, a partir do impossível do passado, aquele que 
não volta mais...  
Na sessão seguinte, Mariano chega dizendo que quer conversar sobre a cirurgia – a colocação da 
prótese: “Eu estive pensando, já que o meu caso não teve mudança até agora, a solução é a 
prótese”.  
De um lado, há a delicadeza que uma intervenção radical como esta implica, pois ela traz a marca 
do irreversível, na medida em que depois de feita não pode ser mudada e, além disso, pode não 
funcionar. O fato de ser uma prótese traz implícita a idéia de atuar no lugar do sujeito, tendo ele 
desejo ou não. Como lhe diz sua esposa: “não vai ser você”. Nesse sentido, Mariano pode correr o 
risco, ou adquirir a possibilidade, de continuar ficar abrindo mão de si mesmo pelo resto de sua 
vida. Se esta última for sua decisão, pode finalmente se justificar no lugar daquele que, afinal, não 
tem escolha. 

Por outro lado, pela primeira vez, escuto-o reconhecendo sua juventude e o despontar do desejo 
para investir e não desistir (“se acostumar assim”), da busca de uma vida com prazer. Também 
comenta que pensa em fazer a cirurgia de diminuição do estômago no final do ano, levando-me a 
pensar num corpo que precisa ser concertado, remodelado. 
Mariano é marceneiro de profissão e no desempenho de sua função não raras vezes ocupa-se do 
minucioso e delicado trabalho de remodelar uma peça: “quando um modelo não cabe na matriz, 
precisa se descobrir a falha para remodelar...”. Esse é um trabalho que requer muita paciência e 
um bom olho. 
Quando era adolescente, dedicava-se às artes marciais, empenhando-se no trabalho de aquisição 
de força e de cuidado da forma do seu corpo. Tinha dimensões daqueles homens que costumam 
trabalhar como segurança, “leão de chácara”, cuidando da ordem de diferentes lugares onde a 
reunião de muitas pessoas pode, às vezes, abalar certa organização.  

Ainda é um homem forte, enorme, porém obeso, dando-me a impressão inicial de um corpo como 
um bloco sem um desenho muito definido de si, sem forma, sem movimento. Seu tamanho não 
passa indiferente ao olhar do outro, suscitando, como ele mesmo observa, respeito ou medo, 
alguma intimidação.  
É esse homem que, aos olhos do outro, suposto tão forte e potente, chega falando de sua 
impotência. Embora não se apresente nada frágil ao outro, quando inicia a construção de uma 
narrativa sobre si mesmo, identifica-se impotente. A discrepância não se coloca só entre o 
discurso e a imagem, pois, quase como um lapso, escuto que algumas vezes consegue ter relação 
com a esposa, tendo ereção e penetração. Entretanto, isso não lhe traz nenhum reconhecimento 
de potência, nenhuma sensação de potência. “Não representa nada”, diz ele. 
A vivência de procurar a esposa e não conseguir ter ereção, mesmo tendo desejo, por lhe parecer 

incompreensível, o faz muitas vezes ter uma atitude de “vamos deixar isso pra lá, quando der 
deu, quando não, eu dou risada”. A risada fica suspensa quando pensa na sua expectativa de ter 
uma relação por semana e quando escuta da mulher que “só há relação sexual quando há 
penetração”. “Ela não aceita ficar só nas brincadeiras, mesmo se tem a satisfação...”. Assim, 
quando ele a procura e não consegue ter uma ereção, ela lhe diz: “tá vendo, pra que tentar se 
você não consegue?!”. 
Mariano acabou propondo-lhe uma conversa: “eu estou falido, não consigo nada financeiramente, 
e como marido não te satisfaço sexualmente. Então, acho melhor a gente resolver essa situação 
dando um basta”. Ela recusa, mas em seguida revela sua posição dizendo-lhe: “já que você não 
serve para uma coisa, pode servir para outra” – o provedor, aquele que sustenta a família, o pai. 
Sem hesitar, ele mantém firme seu propósito de não permanecer nesse lugar, diante do que sua 
esposa comenta que ele “anda com a cabeça virada”. 

A esta altura, são estas, logo acima, as últimas questões trazidas por Mariano no trabalho 
psicoterapêutico.  
Fico pensando na dificuldade que Mariano encontrou ao longo da sua vida para ascender à 
masculinidade. Se isto exige do sujeito um trânsito entre a criança e o adulto, é um fato que ele 
parece ter ficado estagnado em um ponto. Hoje ainda se reconhece como um “garoto birrento”. 
Parece que ficou congelado naquela imagem do menino de oito anos que recebeu de presente do 
pai uma roupa de homem. Veste-a, mas continua com um corpo de menino, apesar do tamanho, 
denunciando uma discrepância entre o que é e o que percebe ser. 
Se tomarmos a passagem do menino para o homem como um trabalho psíquico que se coloca 
como condição fundamental e de possibilidade para a identificação masculina, é possível dizer que 
neste caso estamos diante de uma inibição. Freud (1905) fala em “inibições do desenvolvimento”, 
mas talvez possa se falar de uma limitação do Eu na realização de um percurso do macho ao 

alcance da masculinidade. Um percurso que requer a operação e superação de diferentes 
condições. 
Um dos aspectos possíveis de se destacar deste caso parece estar na condição infantil que 
Mariano permanece em relação ao pai: o sentido de sua existência intimamente vinculado aos 
desejos paternos. Tal alienação não parece ter sido superada, enquanto não há qualquer 
manifestação de ódio, de rivalidade, enfim, de desejo de vingança que dê condição para um 
processo de separação. 



Como interroga Berlinck (2005), “o que acontece quando alguém não tem o desejo de se vingar 

do Pai?”.  
De que pai se trata aqui, escrito como se fosse um nome próprio, como sugerido no título desse 
texto? Segundo Berlinck (2005) não se trata da função paterna, mas sim de um “tipo”, 
identificado no pai do mito da horda primitiva, construído por Freud para criar uma linguagem 
para pensar a organização do homem em diferentes ordens culturais e suas leis contra o incesto e 
o homicídio.  
Que relação pode-se fazer entre o mito da horda primitiva e o caso clínico apresentado 
anteriormente?  
Nossa hipótese fundamenta-se na idéia de que o assassinato do pai totêmico se constitui como 
uma das operações necessárias para uma definição da identificação sexual, a partir da 
simbolização da potência paterna. E neste caso, o que parece ocorrer é justamente um fracasso 
de tal operação, paralisada pelo amor ao pai e pelo recalque do ódio, que seria o seu móbil. Como 

observa Pommier (1996),  
 
A dificuldade é tão maior quanto mais importante tenha sido seu amor (e, por conseguinte, os que 
tiveram um pai desagradável, ou mesmo odioso, levam vantagem sobre seus colegas da mesma 
idade cujos pais foram bons o bastante para se fazer amar). De modo que alguns pais revelam-se 
impossíveis de esvaziar. Não é que seja mais sadio saber passar do amor ao ódio, pois este último 
pertence ao mesmo registro. Em contrapartida, como já dissemos, assumir um traço do pai (com 
isso o reverenciando), e servir-se deste em nome dele (o que equivale a tomar seu lugar), 
simboliza a potência paterna e permite escapar a essa dominação sentimental. Nesses casos, o 
que caracteriza a ejaculação precoce é uma impossibilidade de matar o pai... (p. 117-8). 
 
Um pai “impossível de esvaziar” tal é seu tamanho. Suas grandes mãos, sobre as quais Mariano 

faz referência, ao mesmo tempo evocam admiração e um respeito evitando que o tocassem 
violentamente, como ele viu fazer com os outros filhos. Ainda, “impossível de esvaziar” por ter se 
retirado da vida tão precocemente, deixando em aberto uma ferida impossível de cicatrizar? 
Mariano não pôde matar o pai, não pôde entrar em conflito com ele, pois este foi embora antes e 
não porque envelheceu, enfraqueceu ou ficara doente.  
Numa recente sessão, ao relembrar e recontar os últimos momentos em que esteve com o pai, 
observa que aquele foi um dia diferente, ele ficou em casa com a família, “parece que sabia”. 
Perguntei-lhe se ele achava que seu pai poderia ter se cuidado, evitado o acidente de trabalho. 
“Sim”. 
Numa palavra – “sim” – imaginei condensada a significação de uma série de pensamentos, como a 
hipótese de um suicídio e o que isto pode, então, suscitar de ódio em alguém por se sentir 

abandonado, deixado, excluído, a partir de uma “escolha” tão radical feita por um outro querido, 
amado... Talvez nesse “sim” encontra-se o começo de uma via de abertura e acesso aos 
elementos possam constituir o desejo de morte do pai. Até agora, porém, ele parece permanecer 
na posição de quem não teve a chance de realizar o assassinato do pai, que lhe ficou impedido, 
interditado... 
Leclaire (1992) nomeia o ato do assassinato do pai de “operação psíquica”, consistindo em uma 
forma de assunção de uma “função de abertura, de não-obturação constantemente renovada, da 
clivagem sempre renovada entre o corpo erógeno e o corpo biológico. (...) uma maneira de tomar 
para si algo desta função de abertura” (p. 41). O predomínio de elementos ligados à imagem de 
um pai forte ou fraco, elementos cênicos psicológicos, como o amor e o ódio, precisa ser superado 
para realizar a passagem de um pai totêmico para um assassinado simbolicamente. Pommier 
(1996) chama à atenção para o fato de que esta travessia precisa ser realizada a cada ato sexual, 

sendo sempre uma questão atual, e que, por isso, pode-se supor que nenhum homem esteja livre 
de uma surpresa sintomática como a da ejaculação precoce, por exemplo. Há, entretanto, aqueles 
que permanecem escravos. Poderia se perguntar, o que este sujeito, na condição de 
submetimento ao pai, não quer perder. 
Pommier (1996) apresenta duas montagens míticas/ficcionais que corresponderiam à fantasia do 
sujeito que se vê precipitado pelo seu gozo. Primeira, a figura de um pai sodomita evocado 
quando o gozo se produz no momento de uma penetração que, na verdade, é sua. A passagem 
das preliminares para o ato sexual, mais precisamente o momento da penetração, é atravessado 
por uma “angústia insuperável” (p. 113), tornando esta passagem muito arriscada, quando é o pai 
violador, totêmico que vem sodomizar o filho.  
A segunda também evocaria a figura de um pai mítico, porém, invocado pela propriedade do gozo 
feminino, seu gemido, remetido a um amor ao falo que independe de seu proprietário, a mulher 

prostituindo-se a uma potência fálica anônima que, na sua essência, evocaria a um gênio da 
virilidade. Este, por sua vez, encontraria sua representação na potência “do pai” (p. 115-6). E 
quando a mulher goza com “o pai”, ela é assimilada à mãe genitora. Se a “puta” une-se à 
“mamãe”, num piscar de olhos, isso pode levar o homem ao gozo apressado. 
Na passagem do auto-erotismo, em que o outro ainda não existe, ao erotismo, caracterizado por 
uma mutação psíquica em que a existência do outro passa a ser fundamental, um impedimento 



pode se interpor. A “mutação entre objetivação pulsional e subjetivação fantasística”, nas palavras 

do autor, pode não ocorrer.  
Entre uma ejaculação precoce e uma ejaculação que vem no momento oportuno, o referido autor 
destaca dois pais que estariam se revezando: um pai onipotente, violador, chamado de pai 
totêmico e um pai totalmente espiritual, assassinado simbolicamente.  
 
Sem dúvida, essas duas figuras da paternidade estão ligadas, uma vez que primeiro é preciso a 
presença do pai violador para que a simbolização de sua potência se articule com uma segunda 
representação paterna, desta vez totalmente espiritual. O “pai” é testemunha da irrupção do 
desejo, e cada ato sexual se compara a essa entidade, ainda mais difícil de enfrentar por ser 
inominada. Em outras palavras, é preciso, sucedendo-se na própria ordenação do prazer viril, 
primeiramente a castração (a feminilização) por um pai onipotente, para que, depois, a 
simbolização dessa potência permita que haja uma apropriação viril dela, prostrando por terra o 

fantasma mais ou menos irrequieto de um pai morto (p. 129). 
 
Entre os aspectos sugeridos para realização da passagem de uma posição infantil perante “o pai” 
para uma posição de identificação sexual com ele e a possibilidade de exercício de alguma 
potência, encontra-se, então, o estabelecimento de uma distância que cada homem pode manter 
entre as figuras do pai sodomita e o pai santo. Quando as duas figuras se superpõem, sugere o 
autor, o sujeito desconhece como matar o pai, pois fica inibido por seu amor.  
Por ora, foram essas as idéias que permitiram ampliar nosso pensamento sobre a pesquisa e dar 
alguma forma mais definida para a vivência clínica. Paralelamente, no trabalho com Mariano 
espera-se constituir um lugar onde, ao recontar sua história, construindo uma narrativa de si 
mesmo, ele possa encontrar, aos poucos, outros sentidos para sua existência. 
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